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                              Mińsk Mazowiecki dnia 07.07.2022 r. 
 

 
Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia 

 
 

PISMO NR 2 
 
 
Dotyczy: Przetargu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego jest w trybie 
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm) p.n.: 

STRATEGICZNA ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO – EDUKACYJNEJ W POWIECIE MIŃSKIM 
 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
warunków zamówienia, zwanej dalej w skrócie SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela 
następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie 1: 
Proszę o wyjaśnienie treści SWZ dla zadania II – Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo – 
edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na rozbudowie obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w 
Mińsku Mazowieckim wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, instalacji 
technicznych wewnętrznych i zewnętrznych, wyposażeniem nowych pomieszczeń w meble i sprzęt 
dydaktyczny: 
 
Zgodnie z zapisem w załączniku 2.B. Opis dla zadania nr II: „Należy zapewnić 25 miejsc postojowych dla 
nowoprojektowanej powierzchni użytkowej wg wskaźnika planu miejscowego – wzdłuż ulicy 
Kazikowskiego, jak pokazano na planie zagospodarowania działki”. We wskazanej, na w/w planie 
zagospodarowania działki, lokalizacji 25 miejsc parkingowych, znajduje się chodnik, zjazdy do 
prywatnych posesji oraz zatoka autobusowa. 
 
Proszę o potwierdzenie lokalizacji parkingu w tym właśnie miejscu oraz przedstawienie pisemnej 
oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz 
warunków i zgody właściciela drogi na lokalizację 25 miejsc wzdłuż ulicy Kazikowskiego. 
 
Odpowiedź: 
PFU dla przedmiotowego zadania został opracowany na podstawie obowiązującego MPZP. Zgodnie 
 z informacją zamieszczoną na stronie BIP Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki aktualnie trwa procedura 
zmiany MPZP na tym terenie. Zakładając, że dokumentacja dla tego zadania będzie tworzona przez 
potencjalnego Wykonawcę na przełomie 3/4 kwartału 2022 r., a wniosek o pozwolenie przygotowany  
pod koniec 4 kwartału 2022 r. prawdopodobne jest że wówczas będzie obowiązywał zmieniony MPZP, 
który redukuje ilość wymaganych miejsc postojowych do 5 lub mniej. 
W związku z powyższym Zamawiający na tym etapie nie występował o pozyskanie zgód i oświadczeń 
na lokalizację 25 miejsc postojowych. 

 
 
Pytanie 2: 
W związku z zamiarem wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym na zadanie inwestycyjne: „Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo – 
edukacyjnej w Powiecie Mińskim” - Znak postępowania: I.272.3.2022 – prosimy o wyrażenie zgody 
zmianę warunków udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania przez Wykonawców 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia dla Zadania I i II  
na sumę gwarancyjną : 2.000.000,00 PLN. 
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Zmiana warunków udziału w postępowaniu może spowodować, że w przetargu weźmie udział większa 
ilość oferentów. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunku udziału w postępowaniu na Zadanie I, tj. „Strategiczną 
rozbudowę infrastruktury sportowo – edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegającą na budowie hali 
sportowej w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w mińsku Mazowieckim”  
dotyczącego posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia: 
2 000 000,00 PLN. 
 
 
 
Ponadto Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, wyznaczając nowy termin na dzień: 
 

14.07.2022 do godziny 10:00 – termin składania ofert 
14.07.2022 r. o godz.10:05 – termin otwarcia ofert 

 
 

W związku ze zmianą warunku udziału w postępowaniu, terminu składania i otwarcia ofert oraz 
terminu związania ofertą, będącą następstwem powyższych zmian, działając na podstawie art. 286 ust 
1 ustawy PZP Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia: 

I. Rozdział 6 pkt 6.1.3 b) 

było: „….Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia: Zadanie I – 
7.000.000,00 PLN” 

jest: „….Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia: Zadanie I – 
2.000.000,00 PLN” 

II. Rozdział 8 pkt 8.3.1 b) 

było: „….dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
 w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem 
sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia; Zadanie I – suma gwarancyjna 7.000.000,00 PLN” 

jest: „….dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
 w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem 
sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia; Zadanie I – suma gwarancyjna 2.000.000,00 PLN” 

III. Rozdział 14 pkt 14.2. 

było: „Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami wskazanymi w SWZ należy złożyć poprzez 
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatminski  w myśl 
ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 13.07.2022 r.  
do godz. 1000 „ 

jest: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami wskazanymi w SWZ należy złożyć poprzez 
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatminski  w myśl 
ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 14.07.2022 r. do 
godz. 1000  „ 
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IV. Rozdział 14 pkt 14.3. 

było: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2022 r. o godz. 1005.” 

jest: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2022 r. o godz. 1005.” 

V. Rozdział 15 pkt 15.1. 

było: „Wykonawca jest związany ofertą do dnia 12.08.2022 r.” 

jest: „Wykonawca jest związany ofertą do dnia 13.08.2022 r.” 

 

Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego                                       
w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00228774/01 z dnia 2022-06-28. W związku                             
z powyższym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zamieścił w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, a dokonaną zmianę udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 
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